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1. Εισαγωγή 
 
Η χρηματοοικονομική σταθερότητα μπορεί να οριστεί ως «μια κατάσταση πραγμάτων στην 
οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα – που αποτελείται από τους ενδιάμεσους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τις χρηματοοικονομικές αγορές και τις υποδομές των 
χρηματοοικονομικών αγορών – είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται τυχόν διαταραχές και την 
οποιαδήποτε μη ομαλή διόρθωση των χρηματοοικονομικών ανισορροπιών. Με αυτό τον 
τρόπο, μετριάζεται η πιθανότητα δημιουργίας μιας σοβαρής αστάθειας στη διαδικασία της 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, η οποία θα μπορούσε να εξασθενίσει, σε σημαντικό 
βαθμό, τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες»1. 
 
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη μακροπροληπτικής 
επίβλεψης, η οποία μετριάζει και προλαμβάνει τη συσσώρευση συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα; όπου ο συστημικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος 
αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την πραγματική οικονομία2. Ως εκ τούτου, η 
θέσπιση ενός υγιούς πλαισίου μακροπροληπτικής πολιτικής, το οποίο θα λειτουργεί 
παράλληλα με τη μικροπροληπτική εποπτεία, θα συμβάλλει στη διαφύλαξη της 
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου, ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητά του, μειώνοντας τη συσσώρευση των συστημικών κινδύνων, 
διασφαλίζοντας έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη. 
 
Σε απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση, μια σειρά από πρωτοβουλίες λήφθηκαν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 
(«ΕΣΣΚ»), το οποίο έχει την ευθύνη της μακροπροληπτικής επίβλεψης του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ. Το ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων, έχει εκδώσει μια 
σύσταση σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (Σύσταση 
ΕΣΣΚ/2011/3) και μια σύσταση για την εφαρμογή μακροπροληπτικής πολιτικής μέσω της 
εγκαθίδρυσης ενδιάμεσων στόχων και εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής (Σύσταση 
ΕΣΣΚ/2013/1). Επιπλέον, ο κανονισμός και η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
(«CRR3 / CRD IV4») προβλέπουν μια δέσμη μακροπροληπτικών εργαλείων για την 
πρόληψη και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως η εθνική μακροπροληπτική αρχή, 
είναι υπεύθυνη για τη «μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος, 
με απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος», όπως αναφέρεται ρητά στους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014. Ο νόμος απαιτεί από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου να αναγνωρίζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και να εφαρμόζει πολιτικές για αποτροπή ή 
περιορισμό των εν λόγω κινδύνων όταν ασκεί τη μακροπροληπτική επίβλεψη επί του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει οριστεί 

                                              
1 ΕΚΤ (2011). 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24/11/2010 
σχετικά με την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ και την ίδρυση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 
4 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά 
με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 
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ως η Εντεταλμένη Αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μακροπροληπτικών 
εργαλείων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του CRR / CRD IV5. 
 
Μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(«ΕΚΤ») έχει αρμοδιότητες μακροπροληπτικής εποπτείας και μπορεί να προτείνει 
αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που εφαρμόζονται από τις εθνικές 
μακροπροληπτικές αρχές. 
 
Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 4ης Απριλίου 2013, 
σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής 
(Σύσταση ΕΣΣΚ/2013/1) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις εξής συστάσεις: 
 
Σύσταση Α - απευθύνεται στις μακροπροληπτικές αρχές σχετικά με τον προσδιορισμό των 
ενδιάμεσων στόχων. 
 
Σύσταση Β - απευθύνεται στα κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή των μακροπροληπτικών 
εργαλείων. 
 
Στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών που δόθηκε στη σύσταση του ΕΣΣΚ 2013/1 προς 
εφαρμογή των συστάσεων, οι μακροπροληπτικές αρχές και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποβάλουν έκθεση στο ΕΣΣΚ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») και το Συμβούλιο 
με την οποία να εξηγούν τα μέτρα που ελήφθησαν προς συμμόρφωση με το περιεχόμενο 
των συστάσεων. 
 
Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει συμμορφωθεί με 
τις συστάσεις Α και Β σχετικά με τον καθορισμό των ενδιάμεσων στόχων της 
μακροπροληπτικής πολιτικής και την επιλογή μακροπροληπτικών εργαλείων για τον 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων, σύμφωνα με τη σύσταση ΕΣΣΚ/2013/1. 

                                              
5 O περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος 6(Ι) του 2015. 
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2. Ενδιάμεσοι στόχοι μακροπροληπτικής πολιτικής 
 
Απώτερος στόχος της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοοικονομικού 
συστήματος είναι η συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος ως συνόλου, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και μειώνοντας τη συσσώρευση των συστημικών 
κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαρκή συμβολή του 
χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. 
 
Για την επίτευξη αυτού του απώτερος στόχου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
προσδιορίζει ενδιάμεσους στόχους μακροπροληπτικής πολιτικής, οι οποίοι ενισχύουν τη 
λογοδοσία και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της άσκησης της μακροπροληπτικής πολιτικής. Η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει τους ενδιάμεσους στόχους 
μακροπροληπτικής πολιτικής, έχοντας αξιολογήσει τις υποκείμενες αδυναμίες της αγοράς 
και τα συγκεκριμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος 
της Κύπρου τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο. Ο 
προσδιορισμός των ενδιάμεσων στόχων στη βάση των υποκείμενων αδυναμιών της 
αγοράς επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των μακροπροληπτικών εργαλείων, επιτρέπει 
μια οικονομική βάση για τη χρήση αυτών των εργαλείων και ενισχύει τη λογοδοσία. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει τους ακόλουθους ενδιάμεσους 
στόχους μακροπροληπτικής πολιτικής: 

1. τον περιορισμό και την πρόληψη της υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης και 
μόχλευσης, 

2. τον περιορισμό και την πρόληψη της υπερβολικής ασυμφωνίας ληκτότητας 
απαιτήσεων-υποχρεώσεων και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, 

3. τον περιορισμό της άμεσης και έμμεσης συγκέντρωσης χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων, 

4. τον περιορισμό των συστημικών επιπτώσεων λόγω εσφαλμένων κινήτρων με 
σκοπό τη μείωση του ηθικού κινδύνου, και 

5. την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 

 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί τακτικά την ανάγκη περαιτέρω ενδιάμεσων 
στόχων με βάση την εμπειρία που απόκτησε από τη λειτουργία του πλαισίου 
μακροπροληπτικής πολιτικής, τις διαρθρωτικές εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα 
και την ανάδυση νέων συστημικών κινδύνων. 
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3. Επιλογή εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής 
 
Τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής είναι τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι 
ενδιάμεσοι στόχοι και ο απώτερος στόχος της μακροπροληπτικής πολιτικής. Η δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού πλαισίου μακροπροληπτικών εργαλείων αποτελεί προϋπόθεση για 
την επιτυχία της μακροπροληπτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο που τη διέπει6, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να αναπτύσσει και να 
εφαρμόζει κατάλληλα εργαλεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που αφορούν τη 
μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως η εντεταλμένη αρχή για σκοπούς εφαρμογής των 
μακροπροληπτικών εργαλείων που ορίζονται στο πλαίσιο CRD IV / CRR, όπως αυτό έχει 
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία7, δύναται να εκδίδει οδηγίες τις οποίες δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, η εισαγωγή οποιωνδήποτε άλλων 
μακροπροληπτικών εργαλείων είναι εφικτή μέσω της έκδοσης ειδικών ή γενικών οδηγιών 
ή κατευθυντήριων γραμμών προς τις συνιστώσες του χρηματοοικονομικού συστήματος ως 
σύνολο ή ανά ομάδα ή ανά χρηματοοικονομικό ίδρυμα, επιχείρηση ή οντότητα8. 
 
Ο Πίνακας 1 αντιστοιχίζει τα μακροπροληπτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η 
Τράπεζα με τους ενδιάμεσους στόχους. Ο κατάλογος είναι μη εξαντλητικός. Τα εργαλεία 
έχουν επιλεγεί με βάση την: 
α) αποτελεσματικότητά τους: δηλαδή τον βαθμό στον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τις αδυναμίες της αγοράς και να επιτύχουν τους ενδιάμεσους και απώτερους στόχους, 
και την 

(β) αποδοτικότητά τους: δηλαδή την επίτευξη των στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 
 
Πίνακας 1: Ενδεικτικός κατάλογος μακροπροληπτικών εργαλείων 
 

Ενδιάμεσος στόχος Μακροπροληπτικά εργαλεία 

Περιορισμός και 
πρόληψη της 
υπερβολικής 
πιστωτικής 
επέκτασης και 
μόχλευσης 

i. Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 
ii. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για συγκεκριμένους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας (μεταξύ άλλων 
απαιτήσεις χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος) 

iii. Μακροπροληπτικός δείκτης μόχλευσης κεφαλαίων 
iv. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο δανείου προς την 

αξία των εξασφαλίσεων 
v. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο δανείου προς το 

διαθέσιμο εισόδημα /τον λόγο κόστους (εξυπηρέτησης) 
δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα 

vi. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου 
vii. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 
viii. Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης αποθέματος 

ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 

Περιορισμός και 
πρόληψη της 
υπερβολικής 
ασυμφωνίας 
ληκτότητας 
απαιτήσεων - 

i. Μακροπροληπτική προσαρμογή του δείκτη ρευστών 
διαθεσίμων (π.χ. δείκτης κάλυψης ρευστότητας) 

ii. Μακροπροληπτικοί περιορισμοί των πηγών 
χρηματοδότησης (π.χ. δείκτης καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης) 

                                              
6 Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014. 
7 O περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος 6(Ι) του 2015. 
8 Άρθρο 47Α(7), Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014. 
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Ενδιάμεσος στόχος Μακροπροληπτικά εργαλεία 

υποχρεώσεων και 
της έλλειψης 
ρευστότητας στην 
αγορά 

iii. Μακροπροληπτικό μη σταθμισμένο όριο για τις 
λιγότερο σταθερές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. λόγος 
δανείων προς καταθέσεις και λόγος δανείων προς 
σταθερή χρηματοδότηση) 

iv. Πρόσθετη επιβάρυνση ρευστότητας (γενική 
επιβάρυνση και επιβάρυνση για συστημικά σημαντικά 
ιδρύματα) 

v. Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και προδιαγραφές 
για τις περικοπές αποτίμησης 

vi. Πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

Περιορισμός της 
άμεσης και έμμεσης 
συγκέντρωσης 
χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων 

i. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για συγκεκριμένους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας (περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος) 

ii. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου 
iii. Όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

(περιλαμβανομένων των απαιτήσεων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων εντός του χρηματοοικονομικού 
συστήματος) 

iv. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο δανείου προς την 
αξία των εξασφαλίσεων (για συγκεκριμένους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας) 

v. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο δανείου προς το 
διαθέσιμο εισόδημα / τον λόγο κόστους 
(εξυπηρέτησης) δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα 
(για συγκεκριμένους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας) 

vi. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 
vii. Αυξημένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
viii. Απαίτηση εκκαθάρισης μέσω κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων 

Περιορισμός των 
συστημικών 
επιπτώσεων λόγω 
εσφαλμένων 
κινήτρων με σκοπό 
τη μείωση του ηθικού 
κινδύνου 

i. Απόθεμα ασφαλείας G-SII 
ii. Απόθεμα ασφαλείας O-SII 
iii. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου 
iv. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 
v. Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης αποθέματος 

ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 
vi. Πρόσθετη επιβάρυνση ρευστότητας για συστημικά 

σημαντικά ιδρύματα 
vii. Απαιτήσεις δημοσιοποίησης 

Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
υποδομών του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος 

i. Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και προδιαγραφές 
για τις περικοπές αποτίμησης στην εκκαθάριση μέσω 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

ii. Αυξημένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
iii. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου 

 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των μακροπροληπτικών εργαλείων που επιλέγονται για την επίτευξη του 
απώτερου και των ενδιάμεσων στόχων μακροπροληπτικής πολιτικής. Εάν με βάση την 
αξιολόγηση, θεωρηθεί απαραίτητη η δημιουργία νέων μακροπροληπτικών εργαλείων, η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναπτύσσει και εφαρμόζει κατάλληλα εργαλεία.
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